SAM: Stadsdeelcommissie Advies Memo
Over gevraagde adviezen: conform art. 12 van de verordening op het lokaal bestuur vraagt B&W-advies aan een DB over besluiten die
(lid 1) betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van het DB of (lid 2) op de belangen van het stadsdeel. Het DB legt deze
adviezen voor aan de stadsdeelcommissie (art. 19). Het DB neemt het advies van de stadsdeelcommissie over indien het is vastgesteld
met een meerderheid van stemmen en binnen de budgettaire kaders past (art. 19 lid 5). Afwijkingen van het advies motiveert het DB.
Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de stadsdeelcommissie ook ongevraagd kan adviseren.
Deze adviezen kunnen ook de bevoegdheden B&W en raad betreffen (toelichting op art. 29), de twee organen aan wie de commissie niet
direct adviseert. Als het ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie de taken en verantwoordelijkheden betreft die B&W niet aan het
DB heeft gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via de betreffende wethouder door aan het college van B&W.
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0. Bevoegdheid van
Dagelijks Bestuur ZO

1. Inleiding
Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt en het elektriciteitsnetwerk moet daarom flink worden uitgebreid.
Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in Amsterdam maar ook in Nederland. Samen zorgen we
ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en
onze kinderen. De gemeente Amsterdam heeft gekeken waar en hoe we duurzame energie op kunnen wekken in
Amsterdam. De opties hiervoor hebben we vastgelegd in de ConceptRES, waar het ‘bod’ van potentiële terawattuur (TWh)
elektriciteit in staat.
Amsterdam biedt aan om in 2030 in totaal circa 0,7 TWh elektriciteit op te wekken door 50 megawatt (MW) wind extra te
realiseren in 7 zoekgebieden en 400 MW zon te realiseren op grote daken en dubbelgebruik van stedelijke ruimtes. Bij elkaar
staat dit gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 430.000 Amsterdamse huishoudens. In 2030 wordt daarmee 80% van de
elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens gedekt door zon- en windstroom van Amsterdamse bodem.
Deze plannen staan in de concept Regionale Energiestrategie (RES) voor Amsterdam. Amsterdam is onderdeel van de
energieregio Noord Holland Zuid.
Windenergie: 127 megawatt
Amsterdam biedt aan om in 2030 in totaal 127 MW vermogen te realiseren. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van
ruim 150.000 woningen. Het huidige vermogen van Amsterdam is 66 MW en naar verwachting in 2021 77 MW. Het is onze
ambitie om 50 MW extra windenergie op te wekken in t zoekgebieden:
1. Havengebied
2. Noorder IJplas & haven Noord
3. Ten Noorden Ring A10 Noord
4. Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark
5. Gaasperplas en Driemond
6. Amstel III en omgeving
7. Amsterdam Zuid.
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2. concept advies db
De voornaamste consequenties van de RES voor Zuidoost zijn: zoekgebieden voor wind bij de Gaasperplas,
Driemond, Diemerbos en langs de A2. De Gaasperplas en het Diemersbos zijn benoemd als extra zoekgebieden
voor zon. Deze extra zoekgebieden vallen onder het ‘nee, tenzij’- principe; ze worden alleen in overweging
genomen wanneer andere zoekgebieden niet voldoende blijken of wanneer er vanuit het Rijk een extra opgave
opgelegd wordt.
Zuidoost wil een significante bijdrage leveren aan de energietransitie en de opgaven uit de RES Amsterdam en
adviseren het college hier daadkrachtig gebruik van te maken en het stadsdeel concreet te ondersteunen bij de
realisatie van de windmolens, de zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam
en het aanboren van de diverse warmtebronnen.
Hierbij worden de volgende adviezen gegeven:
a. Zuidoost heeft op voorhand grote bezwaren tegen windmolens rond en in de Gaasperplas en (zichtbaar) zon op
en rond de Gaasperplas. Ondanks dat de ruimtelijke procedure en de geluids-, slaghinder-, en de flora en fauna
onderzoeken nog moeten starten, vragen we nadrukkelijk om het gebied nu al bij voorbaat uit te sluiten: Er wordt
veel geïnvesteerd in de recreatieve en ecologische waarde in dit gebied, het wordt verder doorontwikkeld tot een
goed bereikbaar, hoogwaardig en groen recreatiegebied voor Amsterdammers. Hierover neemt het college dit
voorjaar een besluit.
b. Het stadsdeel verwacht bovendien met alternatieve voorstellen voor wind en zon voldoende realistische
mogelijkheden aan te kunnen bieden om de Gaasperplas en directe omgeving uit te sluiten in het zoekgebied Wind
en het extra zoekgebied Zon.
c. Aanvullend op bovenstaande punten, Wij zien een mogelijk scenario waarin de realisatie van deze extra
zoekgebieden naar voren wordt gehaald. Dit zou kunnen omdat ze bijvoorbeeld door enkelvoudige eigendom
relatief eenvoudig te realiseren zijn. Wij vinden dat dit moet worden voorkomen. Zuidoost wil ten zeerste
benadrukken dat, indien blijkt dat additionele maatregelen/zoekgebieden zon vereist zijn, er desondanks geen
extra zoekgebieden aangewezen worden in en rond de Gaasperplas.
d. Zuidoost wil de 5 molens graag realiseren met lokale bedrijven (zoals JCArenA/Waternet/Equinix) en met
bewoners uit Zuidoost, bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven. De molens worden dan via coöperaties zon en wind –
zoals in Amsterdam Noord – op democratische manier bestuurd. De exploitatie baten vloeien terug naar de lokale
gemeenschap. We vragen de Gemeenteraad akkoord te gaan met deze aanpak in afwijking van de voorziene
procedure die uit gaat van het openbaar aanbesteden van de molens.

3. Advies stadsdeelcommissie
Constaterende dat:
- Een groot deel van de bewoners in Zuidoost de voorkeur heeft uitgesproken voor het scenario ‘’Leefbaarheid’’
- De ‘’ateliers’’ een beperkt aantal deelnemers had en er niet specifiek gesproken is met de bewoners in Driemond.
- Amsterdam zijn deel moet dragen qua duurzame energie opwekking.
- Er ook goed gekeken wordt naar de trias energetica, dus ook naar het minder energie gaan gebruiken en

zuinig omgaan met de energie die gebruikt wordt.
Volgt de stadsdeelcommissie het advies van het dagelijks bestuur op hoofdlijnen. Wij zijn erg tevreden over de inspanning
die het dagelijks bestuur heeft geleverd om de Gaasperplas als natuur en recreatie gebied te beschermen.
De stadsdeelcommissie zou echter ook graag willen adviseren om het terrein rondom waternet ook vrij te houden van
windmolens om het aangezicht van Driemond en omgeving te beschermen. Wij zouden graag een extra inspanning leveren

in het gebied langs het Amsterdam-rijnkanaal en in Amstel III als we daarmee de omgeving rond de provinciale weg naar
Driemond kunnen ontzien. Tevens hebben wij sterk onze bedenkingen t.a.v. een mogelijke zoeklocatie rondom de

Johan Cruijf Arena. In de toekomst worden hier namelijk ook extra nieuwe woningen gerealiseerd. Ten bate van
de leefbaarheid moeten we proberen om windmolens zoveel mogelijk in het buitengebied te realiseren en niet in
leef of groengebieden.
De stadsdeelcommissie vindt het belangrijk dat de buurt meeprofiteert van de groene energie die in Zuidoost
gewonnen wordt. Het is belangrijk dat omwonenden en de omgeving participeren in het 'ruimtelijke proces' en
ook 'participeren' in de opbrengst. Om iedereen dezelfde kans te bieden om mee te profiteren, adviseert de
stadsdeelcommissie om een openbare oproep te plaatsen zodat alle bewoners en bewonersorganisaties de kans
hebben om mee te kunnen profiteren door te kiezen voor een constructie van mede-eigenaarschap, financiële
deelneming, omwonendenregeling of een Omgevingsfonds.
Om dit te realiseren adviseert de commissie om een open en transparante communicatie via verschillende
kanalen, op verschillende manieren, om alle bewoners te benaderen, te informeren.
Om ook juist die met een kleine/vrij lege portemonnee, toch onderdeel te kunnen laten worden van een
coöperatie. Met alle bewoners bedoelen we die uit Zuidoost, maar ook die in Weesp en Driemond.
Om bewoners ook te betrekken bij de locatie(s) dichtbij, heeft voor de betrokkenheid de voorkeur.
Om bij elke locatie, met name in het geval vlak bij natuurgebieden, getoetst worden op de ecologische aspecten,
zoals door het DB voorgestelde locatie aan de rand van het NNN gebied, op het terrein van waternet.

4. Argumenten stadsdeelcommissie
Het gebied rond waternet is de toegangsweg tot Driemond en heeft een kenmerkend aangezicht met de oude molen en
groene weilanden. De bewoners van Driemond zijn ook totaal niet betrokken geweest bij de zogenaamde ‘’ateliers’’ en
hebben dus geen inspraak gehad. Wij snappen de opgave en staan dus ook niet negatief t.o.v. van windmolens in het
buitengebied van Driemond langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Wij adviseren om windmolens zoveel mogelijk te

concentreren. In dit geval zou de focus dan sterk liggen op het Amstel III gebied – Nabij de ‘’Amstelvogel’’
windmolen van gemeente Ouderkerk a/d Amstel.
Reactie dagelijks bestuur:
Reactie van het dagelijks bestuur op het ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie

Eerste reactie DB 27032020
Het is prettig om te vernemen dat de stadsdeelcommissie het concept advies van het dagelijks bestuur op
hoofdlijnen volgt.
Uw advies over omgeving participeren in het 'ruimtelijke proces' en ook 'participeren' in de opbrengst van
groene energie is waardevol. Het sluit aan op punt d. van het concept advies van het DB inzake initiatieven uit
de gemeenschap en het bedrijfsleven. Deze bevestiging neemt het DB graag mee in het advies aan het college.
Over de door u omschreven extra inspanning voor de concentratie van locaties in Amstel II en langs het
Amsterdam Rijnkanaal wil het DB u graag het volgende meegeven.
Om de ambitie te realiseren om een substantieel deel van de groene energie voor Amsterdam op te wekken
binnen de grenzen van Zuidoost, en daarbij het gebied in en om de Gaasperplas te ontzien, is het noodzakelijk
om naast de locatie Amstel III elders aan de randen van Zuidoost locaties te vinden voor windenergie. Langs het
Amsterdam Rijnkanaal, door u ook al genoemd is daarbij een belangrijke locatie. Het DB is van mening dat ook
de locatie achter Waternet als zoekgebied moet worden aangewezen, temeer omday daarmee waternet
makkelijk gebruik kan maken van de groene stroomproductie van de molen.
Afgaande op uw advies stelt het DB voor om het zoekgebied Gaasperplas, te concentreren op de locatie langs
het Amsterdam Rijnkanaal, maar ook de locatie achter Waternet mee te nemen.

Het initiatief voor de plaatsing van een molen achter de JC Arena komt vanuit het stadion zelf. Als dit als
zoekgebied aangemerkt wordt, worden daadwerkelijk onderzoeken gestart naar de haalbaarheid van
ruimtelijke inpassing, ook in relatie tot de gebiedsontwikkeling aldaar.
Hetzelfde geldt voor de andere zoekgebieden in relatie tot de natuur- en flora en faunawaarden.
Tenslotte is het van belang om op te merken dat de exercitie zoals de gemeente Amsterdam nu opstelt
uiteindelijk wordt ingepast in de Regionale energie strategie Noord Holland Zuid. Ook volgt er nog een
inspraaktraject rondom de totale RES.

